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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE MAIG DE 2019  
 
A les 20:00 hores del dia 21 de maig de 2018,  en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de la 3ª Tinent 
d’Alcalde:  
 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica 
i portaveu del grup municipal CIU.  
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut.  
 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els Regidors:  
 
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç.  
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. Acta de Junta de Govern Local de 14 de maig de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia  
 
3. - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
3.1. Assumpte  
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2ª certificació d’obres corresponent a la l’obra ordinària del PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE 
L'ERMITÀ. (ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET)  

 
Considerant la certificació d'obres núm.2 , de data 19 d’abril de 2018 i registre 
d’entrada E2018003792, referida a les obres corresponents al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET) d’aquesta localitat, ), amb un import 
de la segona certificació de 62.576,64€ € IVA inclòs. (SEIXENTA-DOS MIL CINC-
CENTS SETANTA-SIS EUROS, AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
 
Considerant que aquesta corporació local, mitjançant acords de la Junta de Govern de 
data 6 de novembre de 2018, va aprovar. ADJUDICAR el contracte corresponent 
l’obra ordinària corresponent al PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 
SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ D’AQUEST MUNICIPI, a la 
societat Inaccés Geotècnica Vertical SL amb domicili al Poligon Ind.Can Negoci, 
Ptge. Amics d’Argentona, 08310 Argentona, amb un pressupost de contracte sense 
l’IVA de cent catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros, amb noranta-dos cèntims 
(114.924,92 €) i vint-i-quatre mil cent trenta-quatre euros, amb vint-i-tres 
cèntims(24.134,23 €) d’IVA, amb un total del pressupost de contracte amb l’iva inclòs 
de cent trenta-nou mil cinquanta-nou euros, amb quinze cèntims(139.059,15€)  
 
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 20 d’abril de 2018, que 
estableix el següent: 
 
 Aquest preu s’incorpora la certificació 2, resumida a continuació: 
 

• Import de l’execució material........................................................................ 67.860,09 €  
• Despeses generals (13%) ............................................................................. 8.821,81 €  
• Benefici industrial (6%) ................................................................................. 4.071,60 €  
• SUBTOTAL.................................................................................................. 80.753,51 €  
• Baixa (13,52983%) .................................................................................... – 10.925,81€  
• TOTAL ........................................................................................................ 69.827,70 €  
• Certificació 1 ............................................................................................. – 18.111,47€  
• TOTAL ........................................................................................................ 51.716,23 €  
• IVA (21%) ................................................................................................... 10.860,41 €  
• Total obra executada a l’origen segons adjudicació .................................. 62.576,64 €  

 
 
PROPOSTA 
 
En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i 
parer, es proposa informar FAVORABLEMENT la SEGONA CERTIFICACIÓ de les 
obres de consolidació del talús situat sota l’ermita i la casa de l’ermità (zona de ponent 
accés a Castellet), amb un import de la segona certificació de 62.576,64 € IVA inclòs. 
(SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS euros amb SEIXANTA-QUATRE 
cèntims).  
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Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació de la present certificació, és la Junta 
de Govern Local, tal i com estableix el decret de la delegació de competències núm. 
2015LLDC000609, de data16/06/2015  
 
Es per això que,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm.2, a favor de l’adjudicatària la 
societat INACCES GEOTECNICA VERTICAL,S.L. , al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET), d’aquesta localitat, amb un import 
de la segona certificació de 62.576,64€ € IVA inclòs. (SEIXENTA-DOS MIL CINC-
CENTS SETANTA-SIS EUROS, AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)  
 
SEGON.- DONAR trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa INACCES 
GEOTECNICA VERTICAL,S.L. ”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
4. - REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr. 
DANIEL MAURIZ VIDAL  
 
4.1. Assumpte 
APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BCF TRESORERIA ABRIL 2018 
PER IMPORT DE 781,50 € J/2018/4 I O/2018/82  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/4 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període d’abril 
de 2018, satisfetes amb càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es va 
aprovar  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons amb un import total de 781,50 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, el qual conté la Instrucció de Bestretes de Caixa Fixa  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
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PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/82 justificades per import líquid de 781,50 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable i procedir per aquest import a la reposició de 
la bestreta de caixa fixa autoritzada  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr. 
DANIEL MAURIZ VIDAL  
 
4.2. Assumpte  
 
APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA DE 
L’ESCOLA BRESSOL EL NIU J/2018/5, D’ABRIL DE 2018, PER IMPORT TOTAL 
DE 123,57 €  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que Núria Moratonas, directora de l’Escola Bressol El Niu, ha presentat 
una relació de justificants de despeses pròpies del servei que gestiona, satisfetes amb 
càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es va aprovar  
 
Considerant que l’Escola Bressol El Niu disposa d’una bestreta de caixa fixa amb la 
finalitat d’atendre pagaments de caràcter periòdic  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons per un import líquid de 123,57 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, el qual conté la Instrucció de Bestretes de Caixa Fixa  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses justificades abans expressada per import líquid de 123,57 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable del compte justificatiu J/2018/5 d’un import 
líquid de 123,57 €, i procedir per aquest import a la reposició de la bestreta de caixa 
fixa autoritzada a dita directiva municipal  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients” 
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
5.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
6.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
6.1.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte 
  
PROPOSTA D’ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL 
BRENY PER L’ANY 2018  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018003936, de data 24 
d’abril de 2018, presentada per l’Associació Cultural El Breny, en el qual demana la 
subvenció nominal per l’any 2018 per a poder fer front a les despeses que té aquesta 
entitat i que consta en el pressupost d’enguany de l’Ajuntament.  
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar inicialment 
els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar al B.O.P. en data 2 de 
novembre del 2017, quedant aprovats definitivament el 7 de desembre.  
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb aplicació 
pressupostària número 13 330 489116 a favor de l’Associació Cultural El Breny per un 
import de 2.000 € (DOS MIL EUROS). 

 
FONAMENTS DE DRET  

 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
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S’ACORDA  

 
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i l’Associació Cultural El Breny que s’adjunta a l’expedient.  

 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè faci efectiu el pagament dels 2.000 € en concepte d’ajut per les despeses que 
té aquesta entitat.  

 
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com 
prescriuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.”  

 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 

7.- PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
10/05/2018 

 
2018LLDC000477 

 

A data 
06/05/2018 

 
2018LLDC000493 
 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:15 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 


